
Back on Track® CHIAFRÖN
Foderråvara för Häst

Chiafrön från Back on Track® – en högkvalitativ ekologisk odlad källa för Omega 3.

Chiafrön har använts för att öka styrkan och uthålligheten under tusentals år av indianerna i Sydamerika. 

Chiafrön är rika på Omega 3, högkvalitativt protein och mycket fibrer av den vattenlösliga sorten som gynnar 
tarmfunktionen och hjälper till att hålla blodsockret jämnt. Omega 3 minskar risken för inflammation. 

Chiafrön innehåller flera olika antioxidanter som förhindrar att fettsyrorna i fröet härsknar. Naturligtvis har hästen 
nytta av dessa antioxidanter på flera sätt såsom minskad stelhet och ökad rörlighet.

Chiafrön är en fin källa för fosfor, järn, kalcium, magnesium och zink.  

Chiafrön innehåller flera essentiella aminosyror och vitaminer (A, B1, B2, B3, E)

Chiafrön innehåller mucilage gummi och pektin – vattenlösliga fibrer som bildar en gel i vatten. En av de positiva 
egenskaperna denna gel har är minskad sockerabsorption vilket gör chiafrön särskilt lämpade för hästar med 
PPID/Cushings. En annan effekt gelen har, tillsammans med fibrerna, är ökade tarmrörelser vilket bl.a. minskar 

förekomsten av sandkolik. 
 
 

* * * 

Chiafrön ges under 1-2 veckor i dubbla nedan angivna dos för att få ut sand; d.v.s. hela Chiafrön ca 2 dl, krossade 
Chiafrön 4 dl. Fördela på flera fodergivor under dagen. 

Vi rekommenderar att blötlägga i valfri vätska eller blanda i hästens övriga foder. Undvik att blötlägga i hett vatten. 
Chiafrön sväller och får en geléaktig konsistens efter bara några minuter. Du kan förvara denna gel upp till en vecka 

i kylskåp. 
Det är ingen Karens på Chiafrön, och därmed ingen risk för doping.
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Hälsofrämjande påståenden får inte göras i samband med foderråvara för häst. Den intresserade konsumenten får själv inhämta 
kunskap. Nedan finns en del referens för att underlätta för läsaren. Referenserna tar fasta på större kliniska studier, både häst- 
och humanstudier.

1. http://ivcjournal.com/chia-small-seed-big-benefits/

2. Om du vill lära dig mer om Chiafrön så kan du se Dr OZ som berättar; https://www.youtube.com/watch?v=3nJ9ngX7Ofg&noredirect=1

BRUKSANVISNING

(rekommenderat dagligt intag)

Häst 500 kg: 0,5–1,5 dl hela frön.  
Ge dubbel volym av krossade frön.

Ponny: ge endast 1/3 av mängden per vikt jämfört med häst då 
ponny behöver mindre fett och protein än häst. 

Hund: 1 tsk–2 msk.

Ge halva dosen under första veckan.

FÖRVARING

Förvara förpackningen i rumstemperatur (ej över 22 grader Celsius), 
dock gärna svalt och mörkt, skyddat från fukt.

SAMMANSÄTTNING (INGREDIENSER)

100 % Chiafrön (Salvia Hispanica).  
Inga tillsatser. 
Ursprung: Sydamerika.

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR

(analysvärde per 100 g)

Råprotein                              20,6 g 
Växttråd                                22,3 g 

Omega-3   18,5 g 
Omega-6   6,1 g


